Theo bn tha thun, trong giai on y quyn ban u là 3 nm, Trung tâm hp tác t ti Vit Nam là s dng k thut ht nhân và ng
v trong qun lý tài nguyên nc và môi trng khu vc duyên hi và lu vc sông.
Tin s Trn Chí Thành, Vin trng VINATOM và Phó Tng Giám c IAEA, ông Aldo Malavasi (ngi bên phi) và ông David
Osborn, Giám c NAEL (ng bên phi), trong khi ký kt tha thun hp tác vi VINATOM. Ngun: IAEA
Ngoài mt s i din cp cao ca IAEA và VINATOM, bui l ký kt Tha thun công nhn chính thc VINATOM là Trung tâm
Hp tác mi còn có s tham d caông Lê Dng, i s Vit Nam ti Áo vàTh trng B KH&CNPhm Công Tc.
TS. Trn Chí Thành, Vin trng VINATOM ánh giá: "Trung tâm Hp tác vi IAEA chc chn s góp phn nâng cao nng lc
nghiên cu và ng dng ca VINATOM và góp phn vào s phát trin kinh t xã hi ca Vit Nam. Trung tâm cng là mt công
c hu hiu cho VINATOM và IAEA thúc y hiu qu vic áp dng k thut ht nhân trong phát trin và bo v môi trng".
Trung tâm Hp tác mi s làm vic vi hai b phn trc thuc V Khoa hc và ng dng ht nhân ca IAEA là H thng phòng thí
nghim Môi trng ca IAEA (NAEL) và B phn Thy vn ng v (ISH) (là mt phn ca Trung tâm Vt lý và Hóa hc). Các n v
này s tp trung thúc y vic s dng các k thut ht nhân ánh giá, quan trc và qun lý tng th tài nguyên nc và môi trng Vit
Nam cng nh qun lý tng hp lu vc sông và vùng ven bin rng ln hn trong khu vc ông Nam Á. Các lnh vc hp tác bao
gm ánh giá và quan trc cht lng không khí, nghiên cu t và nông nghip, nghiên cu và phân tích tài nguyên nc,
nghiên cu và phân tích môi trng bin, nghiên cu bin i khí hu, ào to và kim soát cht lng và truyn thông. Trung tâm
Hp tác này s liên kt vi các d án ca IAEA liên quan n vic liên kt nghiên cu trên cn, nc ngt và bin; o hot phóng x
môi trng khu vc ông Nam Á; tip cn vi lò phn ng nghiên cu, c s vt cht và kin thc chuyên môn; và xây dng nng lc
cho các phòng thí nghim phân tích phc v mng o hot phóng x môi trng, ALMERA.
Ông David Osborn, Giám c NAEL cho bit: “Trong quá kh, VINATOM ã tham gia thành công vào mt s d án hp tác
nghiên cu và hp tác k thut ca IAEA và hin nay VINATOM có kh nng cung cp nhng c s vt cht và i ng chuyên gia ti
khu vc ông Nam Á và trong lnh vc qun lý tài nguyên lu vc sông và ven bin".
T trc n nay, VINATOM ã tham gia cht ch nhiu d án và các hot ng ca IAEA, c th nh mt s D án nghiên cu phi hp
(CRPs), D án hp tác k thut, Hi tho và các Cuc hp y ban, nghiên cu và k thut. Ngoài ra, vào tháng 5 nm 2018,
VINATOM ã tr thành mt thành viên ca mng li ALMERA, bao gm 177 phòng thí nghim 89 nc thành viên. Các
phòng thí nghim c ALMERA công nhn u thông qua tuyn chn da trên kh nng xác nh các nhân phóng x trong các
mu môi trng mt cách tin cy và kp thi ca các phòng thí nghim ó cho vic quan trc môi trng thng quy và khi có s c.
Mng li ALMERA c iu phi bi NAEL di s bo tr ca V Khoa hc và ng dng ht nhân ca IAEA.
Ông Aldo Malavasi, Phó Tng Giám c kiêm V trng V Khoa hc và ng dng ht nhân ca IAEA cho bit: "IAEA ghi nhn
vic hp tác nghiên cu tuyt vi mà VINATOM ã thc hin t trc n nay, và hoan nghênh s hp tác mi này gia các t chc. Tha
thun hp tác này s m rng mng li tri thc toàn cu quan trng, em n cho hàng triu ngi nhng li ích ca vic s dng k thut ht
nhân vì mc ích hòa bình".
Trung tâm Hp tác IAEA ti Vit Nam s to iu kin cho nghiên cu, phát trin và ào to, giúp các quc gia thành viên t c các
mc tiêu ã t ra trong ó có các mc tiêu v Phát trin Bn vng ca Liên hp quc. Vi vic gia nhp ca Trung tâm Hp tác IAEAVINATOM, IAEA hin có mt mng li gm 33 trung tâm hp tác ang hot ng trên toàn cu.
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